
Dagordning/kallelse skolrådsmöte, Vänge skola  
Datum: 2019-12-10 
Tid: 17:45-18:45  
Plats: Vänge skolas personalrum  
 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 
3. Godkännande av dagordningen  
4. Vid protokollet: Markus 
 
5. Föregående protokoll   

• Föregående protokoll gicks igenom.  

• Frågan gällande att hyra matsalen genom skolan till en mindre kostnad 
besvarades av Rektor. Man kan inte hyra genom skolan.  
 

6. Rektor Markus, skolrepresentant Eva-Britt Landin och fritids  

• Specialpedagog Lotta Hesselgren slutar. Lottas tjänst ersätts inte under 
vårterminen utan skolan gör istället en satsning på den flexibla 
undervisningsgruppen. Maria Roman får ett övergripande ansvar för spec. 

• Ny lärare i åk 1 från sportlovet eller innan. Mats Gustavsson, tidigare 
Sverkerskolan.  

• Caroline Östling, lärare i åk 1 börjar jobba i flexibla undervisningsgruppen från 
sportlovet eller innan.  

• Alexander Ajdert kommer att påbörja sina studier. Ny tjänst från vecka fyra. 

• Skolans ekonomi har varit god. Genom ett bidrag, likvärdig skola, har lärarna 
haft möjlighet att åka på en studieresa till Finland.  
 

7. Frågor från klasserna 

• FB ang logoped 
Skolan tar över från BVC och enskilda ärenden handhas genom skolans 
elevhälsoteam. Kontakt via speciallärare Maria Roman eller direkt till rektor 
Markus Holgersson.  

• 6B ang matsalen och maten 
Maten har tagit slut, rasten har inte räckt till, man upplever att maten fått 
sämre kvalitet. Elever har fått hår i maten. 
Markus berättar att han fört dialog med köket gällande mer tid för åk 6. 
Övriga frågor tas vidare till köksansvarig Angelica Sigge.   

• 4A ang torkskåp 
Det finns inget torkskåp idag, kan det lösas? Markus förklarar att det är ont 
om plats i entrén men ser över möjligheten för en installation.  

• 3B ang kostnadsfri skola 
Hjälm, fika, lucia och utflykter. Vad gäller?  
Skolan har hjälmar (ca 20 hjälmar), inget krav på att ta med egen hjälm.  
Skolan har skridskor för utlåning (ca 20 par), inget krav att ta med egna 
skridskor.  
Skolan köper in lucialinnen för utlåning (ca 10 st), inget krav att ta med eget 
linne.  



Skolan har inte något förbud gällande att ta med egen ”mellis”. Om man som 
förälder vill skicka med sitt barn frukt, riskaka eller liknande så är det ok. 
Skolan har å andra sidan inte något krav gällande att ta med mellanmål. Det 
är helt frivilligt och inget som uppmanas eller likande.  
 
Gällande att vara med och skjutsa till olika evenemang är helt frivilligt. Skolan 
är dock tacksam när vårdnadshavare vill följa med och skjutsa. Det påverkar 
skolans ekonomi positivt. Insatsen är inte något krav eller uppmaning utan 
helt frivillig.  
 

8. Övriga frågor:   

• Spolning av fotbollsplanen  

• Nina Bergström hör med de som spolade isen föregående år.  

• Markus ställer fråga till stadsbyggnadsförvaltningen om Vänge skola kan 
prioriteras som en av kommunens skridskoplaner.  
 

9. Nästa möte: 4/2 2020 klockan 17.45 
 
 
 
 
Anteckningar gjorda av: 
 
Markus Holgersson  
 
 
 


